
 
 

HOTĂRÂREA NR.25 

        din data de 31 ianuarie 2018 
 

- privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Făgăraș nr. 27 

din data de 27 februarie 2013, privind concesionarea prin licitație publică a serviciului public 

(activitatea) de asistență medico – socială pentru persoanele vârstnice din Municipiul Făgăraș 

 

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară, 

 

Analizând referatul nr.129 din data de 22.01.2018 al Serviciului Public de Asistență Socială 

Făgăraș, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Făgăraș nr. 27 din 

data de 27 februarie 2013, privind concesionarea prin licitație publică a serviciului public 

(activitatea) de asistență medico – socială pentru persoanele vârstnice din Municipiul Făgăraș, 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrareadomeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru 

comerţ şi agricultură, precum si al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, 

Ținând seama de prevederile HGR nr.867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului servicii 

sociale, precum și a regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale (art.1 și 

anexa acestui act normativ),  

Avand in vedere  prevederiile HGR nr. 118 din 19 februarie 2014  pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor sociale, 

Luand in considerare prevederile art. 41 alin. 1, ale art. 112 alin. 3 si ale art. 113 din  Legea  

nr. 292/ 2011, actualizată, a asistenţei sociale, 

Ținând seamă de prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si 

Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor 

carea au părăsit sistemul de protecție al copilului și a altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat 

și cantinelor sociale, 

Ținând seamă de prevederile Legii  nr. 17 din 6 martie 2000, republicată, actualizată, privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

Luând în considerare prevederile H.C.L.nr. 27 din data de 27 februarie 2013, privind 

concesionarea prin licitație publică a serviciului public (activitatea) de asistență medico – socială 

pentru persoanele vârstnice din Municipiul Făgăraș, 

În temeiul art. 36 alin (1), alin (2) lit.d, alin (3) lit.b, alin.(6) lit.a) pct.2, art.45, alin(1), 

art.115 alin (1) lit b) și ale art.117 alin(1), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 

locală republicată cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 27 din 27.02.2013, 

privind concesionarea prin licitație publică a serviciului public (activitatea) de asistență medico – 

socială pentru persoanele vârstnice din Municipiul Făgăraș, în următorul sens : 

 Denumirea de : "Serviciul public (activitatea) de asistență medico - socială" se înlocuiește 

cu " Serviciul social Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Făgăraș cu sediul în municipiul 



Făgăraș, strada Cetății, nr. 40 A”, îndreptare determinată de publicarea unor acte normative in 

domeniu, ulterioare încheierii contractului de concesiune. 

 Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Serviciul 

Public de Asistență Socială Făgăraș. 
 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 

            ȘUTEU MARILENA-DORINA                   Secretarul municipiului, 

                       LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotararea s-a adoptat cu 18 voturi pentru. 

Consilieri in functie –19 

Consilieri prezenti – 18 

Prezenta hotarare se comunica : 

- 1ex. Dosar de sedinta  

- 1ex. Colectie 

- 1ex Prefectura 

- 1ex. Primar 

- 1ex. Secretar 

    -      1ex Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș 
-  1ex.Afisare  
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